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Hyfryd oedd derbyn un-ar-ddeg ymgais yn y gystadleuaeth a osodwyd
yn ystod mis Medi. Y dasg oedd, i gyfansoddi tôn unsain, deusain neu
bedwar llais, i eiriau “Emyn Priodas”. Terwyn Tomos, Llandudoch,
oedd awdur y geiriau ac mae ein diolch ni’n fawr iddo am gael
defnyddio ei waith ar gyfer y gystadleuaeth hon. Y beirniad oedd neb
llai na Robat Arwyn, sydd wrth gwrs yn un o gyfansoddwyr mwyaf
poblogaidd Cymru. Diolch o galon iddo yntau hefyd am ei waith trylwyr
a’i sylwadau adeiladol.
Dyma bwt o’r hyn oedd gan Robat Arwyn i’w ddweud yn ei feirniadaeth
am y darn buddugol, oedd dan y ffugenw Cloch y Llan - “Tôn ddeulais Ruth Lloyd Owen, Llanddoged
- y cyfansoddwr buddugol
gyfoes mewn arddull ysgafn, gyda chyfeiliant piano annibynnol ac alaw
braf, gofiadwy. Mae'r ysgrifennu lleisiol yn hyfryd ac effeithiol, a'r ddau lais yn gweithio'n dda â'i
gilydd”. Soniodd fod “y cwmpawd lleisiol yn gyfforddus ac ymarferol i'r ddau lais” a’r cyfeiliant piano’n
“llifo'n rhwydd a cherddorol gan gynnal a chynorthwyo'r lleisia'n gelfydd, ond heb dynnu sylw ato'i hun.”
Mae e’n cloi trwy ddatgan ei bod yn “dôn gwerth chweil i'w chanu mewn priodas, beth bynnag faint y
gynulleidfa, ac mae hon yn drysor!” Canmoliaeth yn wir! Gellir darllen ychydig o hanes yr enillydd, Ruth
Lloyd Owen, ar y dudalen nesaf.

Yn cyd-redeg efo’r uchod oedd cystadleuaeth i gyfansoddi dawns
werin wreiddiol neu creu addasiad o ddawns sydd eisoes yn
bodoli, a hynny gan roi ystyriaeth ofalus i gyfyngiadau’r cyfnod
Covid-19. Cystadleuaeth ar y cyd â Chymdeithas Ddawns Werin
Cymru oedd hon, a’r ddau oedd â’r dasg o feirniadu’r naw dawns
a ddaeth i law, oedd Idwal a Bethanne Williams. Braf oedd
clywed eu bod wedi derbyn amrywiaeth dda o ddawnsfeydd, o
ran eu ffurf, a teg yw dweud bod hi wedi bod yn dipyn o dasg
iddynt felly! Diolch yn fawr i’r ddau am eu gwaith a’u
beirniadaeth fanwl. Yn ogystal â’r amodau a soniwyd amdanynt
eisoes, roedd yn rhaid i’r ddawns fod yn addas i’w dawnsio gan
nifer o bobl nad oedd mewn bybl, ac roedd angen
cyfarwyddiadau clir oedd yn cyd-fynd â’r gerddoriaeth a
ddewiswyd, wrth gwrs. Roedd y beirniaid yn awyddus i weld dawns oedd yn cynnig ffresni a rhywbeth
gwahanol. Nid ar chwarae bach fyddai mynd i’r afael â’r her yma felly!
Dyfarnwyd y wobr gyntaf i ddawns o’r enw (Stuck in) The House and Garden, a hynny am sawl rheswm.
Mae hi, yn ôl y beirniaid, “yn ddiddorol, ychydig yn wahanol i’r disgwyl ac mae’n dangos dychymyg.
Mae’n gweithio, yn cadw at y rheolau Covid-19 ac mae’r stori ynddi yn berthnasol. Mae’r hiwmor (neu
tafod yn y boch) i’w weld gan gychwyn gyda’r enw. Plethir yr hiwmor yma drwy weddill y cyfarwyddiadau
gan enwi’r patrymau gydag ymadroddion yn gysylltiedig â’r pandemig.”
Felly, pwy sy’n berchen ar y ddawns “wahanol a ffres”, a’r ffugenw “F.Penkman”?.......

(trosodd)

Gwraig fferm o Ddyffryn Conwy yw Ruth Lloyd Owen. Ar ôl treulio gyrfa ym
myd addysg, mae hi erbyn hyn yn weithiwr llawrydd ac yn teimlo’n lwcus o gael
gweithio o ddydd i ddydd ym myd cerddoriaeth. Mae hi bellach yn gweithio o
dan yr enw CerddAmdani ac yn cynnig gweithgareddau cerddorol mewn
ysgolion, a hyfforddiant ac mae hi hefyd yn derbyn comisiynau amrywiol.
Caiff foddhad mawr o dreulio ei hamser hamdden yn cyfeilio i Gôr Bro Cernyw a Chantorion Gogledd Cymru,
cyfeilio mewn eisteddfodau, cyngherddau a digwyddiadau a chael hyfforddi criw hwyliog Hogiau'r Nant, tra'n
diddanu cynulleidfaoedd ledled Cymru. Dywed Ruth fod cyfansoddi yn rhan bwysig o'i bywyd, ac yn ddihangfa o
brysurdeb dyddiol. Mae hi’n ei gyfri’n fraint ac yn bleser hefyd pan ddaw'r cyfle i gyfansoddi i artistiaid a chorau
penodol.
Diolch yn fawr i bob cystadleuydd am fentro arni ac am gefnogi’r Gymdeithas. Llongyfarchiadau arbennig i Ruth, ac
hefyd i’r ddau oedd yn dynn ar ei sodlau, Kim Lloyd Jones a Hugh Gwynne - gan obeithio y cawn glywed ddarnau’r
tri ohonoch yn cael eu canu yn y dyfodol agos!

Alison Allen (yn y tu blaen) gyda rhai
o aelodau Cwmni Gwerin Pontypŵl

Dechreuodd Alison Allen, o Griffithstown, Pontypŵl, ddawnsio gwerin dros 40
mlynedd ‘nôl, diolch i’w thad, Barry Butler, oedd yn gerddor gyda
Gwerinwyr Gwent. Ffurfiwyd Cwmni Gwerin Pontypŵl ym 1983 a bu Alison
yn dawnsio gyda’r ddau grŵp am sawl blwyddyn cyn symud ymlaen i
ddawnsio gyda Phontypŵl yn unig. Mae hi hefyd wedi bod yn gadeirydd arnynt
ers hanner eu hamser yno. Dywed mai un o gryfderau’r grŵp yw mai tîm o
hyfforddwyr sydd ganddynt, yn hytrach nag un hyfforddwr, a’u bod nhw ar
ddiwedd tymor y gwyliau, yn estyn croeso i bob aelod (cerddorion a
dawnswyr) i gyflwyno a dysgu dawnsfeydd i bawb arall. Mae’r rhain yn cael eu
hychwanegu i repertoire y grŵp, yna mae’r tîm yn bwrw pleidlais dros eu hoff
ddawnsfeydd er mwyn ffurfio rhaglen ddawns y flwyddyn ganlynol. Pwysleisia
Alison ei bod hi, nid yn unig yn gweld eisiau Pontypŵl a’i ffrindiau o
Ddawnswyr Blaenafon (â hithau wedi bod yn dawnsio gyda nhw am y chwe
mlynedd diwethaf), ond hefyd yn colli gweld y ffrindiau newydd niferus a
wnaed drwy ddawnsio, ac mae hi’n edrych ymlaen i’w cyfarfod eto pan fydd
hi’n ddiogel i wneud hynny.

Llongyfarchiadau calonnog i Alison, ac hefyd i Deulu’r Garth Cynwyl Elfed, Eirlys Phillips a Nerys Defis. Diolch i
bob un am gefnogi’r gystadleuaeth, gan obeithio y caiff ein grwpiau dawnsio gwerin gyfle i roi cynnig ar y
dawnsfeydd yma!

Bu farw’r bardd adnabyddus o Fôn, Machraeth (RJH
Griffiths), yn ystod wythnos olaf mis Tachwedd. Enillodd
nifer o gadeiriau eisteddfodol, yn cynnwys Eisteddfod y
Wladfa, ac fe enillodd goron Eisteddfod Môn. Gyda’i
ddawn cynganeddu a’i ffraethineb, roedd e’n lais
cyfarwydd ar Talwrn y Beirdd. Bu’n dderwydd
gweinyddol Eisteddfod Môn ac roedd e’n parhau i fod yn
llywydd anrhydeddus Gorsedd y Beirdd Ynys Môn.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’i deulu.

Machraeth
(llun bbc.com)

Mari Lisa
(llun bbc.co.uk)

Jan Morris
(llun bbc.co.uk)

Trist oedd nodi marwolaeth y newyddiadurwr a’r awdur
uchel ei pharch, Jan Morris. Bu ei gwaith yn ysbrydoliaeth i
genedlaethau o awduron a darllenwyr yng Nghymru a thu
hwnt, a hi oedd y newyddiadurwr cyntaf i adrodd hanes y
daith gyntaf i frig mynydd Everest yn y 50au. Ysgrifennodd
dros ddeugain o lyfrau gan ennill nifer o wobrau; yn eu plith
oedd cyrraedd rhestr fer y Wobr Booker ac fe enillodd Gwobr
Deithio Thomas Cook am ei chyfraniad arbennig i ysgrifennu
teithiol. Yn 2005 enillodd wobr y 'Golden Pen' i nodi ei
chyfraniad arbennig i lenyddiaeth ac yn 2008 roedd yn 15fed
ar restr y Times o'r ysgrifennwyr gorau ym Mhrydain ers yr
Ail Ryfel Byd. Cydymdeimlwn â’i theulu.

Cydymdeimlir yn ddiffuant â theulu’r diweddar Mari Lisa.
Roedd hi’n fardd, yn awdur ac yn gyfieithydd, ac fe enillodd
nifer o gadeiriau eisteddfodau lleol. Yn ogystal, fe enillodd
Fedal Lenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd, ym 1985,
a choron yr Urdd y flwyddyn ganlynol yn Nyffryn Ogwen.
Yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015, enillodd Wobr
Goffa Daniel Owen am ei nofel “Veritas”, ac roedd hi’n
gyfrannwr cyson i
Dalwrn y Beirdd BBC Radio
Cymru.
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Eisteddfod y Meinciau
Cynhaliwyd Eisteddfod y Meinciau ar ddydd
Gwener y Groglith yng Nghapel Moreia o tua
1909 hyd 1923. Mae hyn yn syndod, a braidd
yn rhyfedd wrth feddwl am agosatrwydd y
blynyddoedd hyn i’r diwygiad. Roedd Gwener
y Groglith yn ddiwrnod sanctaidd a byddai
gwrthwynebiad gan rai i wneud unrhywbeth ar
y Groglith. Ond wrth bori ychydig yn ddyfnach
i’r cyfnod roedd nifer o ddigwyddiadau yn cael
eu cynnal ar y diwrnod hwnnw.

Diffyg Dealltwriaeth yr Arweinydd
Mae rhywbeth arbennig mewn eisteddfod fach
lle mae’r arweinydd yn agos at y gynulleidfa ac
yn eu hadnabod hwy a’u cefndir yn dda. Mae’n
bwysig bod yn effro iawn fel arweinydd, a
chanolbwyntio ac edrych ar y rhaglen ymlaen
llaw ac weithiau bydd fy nghyd swyddogion
neu rieni yn tynnu fy sylw a’m cywiro. Mae
hyn yn braf mewn sefyllfa gartrefol.

Roedd Eisteddfod y Meinciau yn boblogaidd
iawn gyda’r capel dan eu sang bob
blwyddyn.Yn anffodus hyn oedd yn gyfrifol am
ddirywiad yr Eisteddfod yn y pen draw.

Flynyddoedd yn ôl bellach a minnau, yr adeg
honno mae’n siŵr, dipyn yn ddibrofiad,
roeddwn yn arwain Eisteddfod Bethel Melin y
Coed. Roedd cystadleuaeth ar y rhaglen sef
‘Deuawd Llais a Phiano’. Bum yn ofalus i gael
cyfeilydd yn ei lle a daeth unigolyn i’r
llwyfan. ‘Wel deuawd ydy deuawd’,
meddyliais, gan ddisgwyl yn amyneddgar am
berson arall i ddod i’r llwyfan. Fe waeddodd
rhywun o’r cefn ‘Ryda’n ni’n barod’, ond ni
thyciais ddim nes i rywun egluro mai’r
ddeuawd oedd y piano ac un llais. Fe fu hyn yn
fodd i fyw i rai yn y gynulleidfa a gwenais
innau yn gynnil oherwydd fy nhwpdra. Yn wir
rwyf yn dal i gael fy atgoffa am hynny o hyd dyna yw natur cymdeithas eisteddfod gefn
gwlad. Tybed ydy’r gystadleuaeth deuawd llais
a phiano ar raglenni eisteddfodau Cymru erbyn
hyn?

Mae’n debyg i nifer o fechgyn ifanc yr ardal yn
Eisteddfod 1923 ddod mewn â photeli cwrw ac
yfed y cwrw yn y galeri. Yna, yn hytrach na
mynd allan i ateb galwad natur, roeddynt yn
llenwi’r poteli yn y man a’r lle – hyn yn arbed
iddynt golli eu seddau. Daeth y diaconiaid i
wybod am hyn a bu rhaid i’r Eisteddfod symud
allan.

Huw Roberts, Melin y Coed

Mansel Thomas, Mynydd y Garreg

Cynhaliwyd Eisteddfod 1924 yn ysgol
Gwynfryn nos Sadwrn Medi 27ain dan nawdd
Cymdeithas Bobl Ifanc Moreia – i wneud yn
iawn, dybiwn i, am yr hyn ddigwyddodd y
flwyddyn flaenorol. Mae’n debyg i Eisteddfod
arall gael ei chynnal wedyn mewn pabell ond
methiant oedd y fenter honno. Cynhaliwyd
Eisteddfod blant ym Moreia o gwmpas y 40au
ond rhywbeth mewnol o fewn y capel oedd yr
Eisteddfod hon a doedd dim poteli cwrw ar
gyfyl y lle!

Eisteddfod Llanwrtyd yn y Tywyllwch
N’ôl yn y 50au bu’n arferiad i gynnal Eisteddfod Llanwrtyd mewn pabell fawr a osodwyd ar un o’r
caeau ar gyrion y pentref gan fod y neuadd yn rhy fach i’r holl gystadleuwyr a’r gynulleidfa a
ddeuai i’r ŵyl flynyddol.

Beth bynnag, yn ystod sesiwn hwyr yr Eisteddfod ym mis Awst 1956, cafwyd storm o fellt a
tharanau ac o ganlyniad, diffoddodd y goleuadau a dyna ddiwedd ar y cystadlu y noson honno.
Byth oddi ar hynny, mae’r Eisteddfod wedi cael ei chynnal mewn neuadd rhag ofn i’r un peth
ddigwydd eto, am wn i!
Susan Price, Llanwrtyd
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Yn ystod wythnos y 24ain-28ain o Awst, cynhaliwyd
eisteddfod newydd sbon sef Eisteddfod y Rhondda, ac
oherwydd y pandemig bu’n rhaid iddi fod yn eisteddfod
ddigidol, ar y cyfryngau cymdeithasol. Da oedd clywed bod
yr holl gynigion wedi bod o’r safon uchaf ac mae posib
gweld lluniau a fideos ar dudalennau Facebook, Twitter,
Instagram neu YouTube yr Eisteddfod, neu ar eu gwefan,
www.eisteddfodyrhondda.cymru
Dyma rai canlyniadau: (mae’r gweddill
i’w gweld ar www.steddfota.org)

Llongyfarchiadau i’r trefnwyr a’r cystadleuwyr, a phob
hwyl i’r Eisteddfod ar gyfer y blynyddoedd i ddod!

Yn draddodiadol cynhelir Eisteddfod Trallong ar Sadwrn cyntaf mis Tachwedd, ond
gan na fyddai hyn yn bosib eleni, aeth y pwyllgor ati i drefnu eisteddfod rithiol….am y
tro cyntaf.
Penderfynwyd cynnal rhai o’r cystadlaethau mwyaf poblogaidd yn yr adran gerddoriaeth, llefaru ac
ysgrifenedig. Deuddeg cystadleuaeth oedd ar y rhaglen ac fe dderbyniwyd dros 100 ymgais. Y beirniaid
oedd Rhiannon Lewis, Cwmann (Cerddoriaeth) ac Ydwena Jones, Llanhamlach (Llenyddiaeth), ac mae’r
pwyllgor yn ddiolchgar dros ben i’r ddwy am eu gwaith. Cyflwynwyd gwaith ysgrifenedig da iawn yn
ogystal, yn cynnwys 23 brawddeg a 27 limrig. Ar ddiwrnod (arferol) yr eisteddfod cyhoeddwyd yr
enillwyr yn ystod y prynhawn a’r noson, gyda’r cadeirydd, Marilyn Jones, yn cydlynu’r cyfan.
Dymuna’r pwyllgor ddiolch o galon i’r holl gystadleuwyr am eu cefnogaeth eleni, gan obeithio bydd
modd cynnal eisteddfod go-iawn yn 2021.
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Er fod yr eisteddfod wedi gorfod cael ei chanslo, penderfynu bwrw ‘mlaen â’u
cystadlaethau “cartref” wnaeth Eisteddfod Talwrn ar gychwyn mis Tachwedd. Gydag
amrywiaeth o gystadlaethau i bob oedran, mewn rhyddiaith, barddoniaeth, celf 2D, celf
3D, cyfrifiadureg, coginio a chreu gwisg ffansi, does ryfedd eu bod wedi cael ymateb mor
rhyfeddol o dda, o bob cwr o Gymru ac ambell un o Loegr. Arbennig!
Gellir gweld holl ganlyniadau Eisteddfod Talwrn ac Eisteddfod Trallong ar
www.steddfota.org ond dyma flas o ddarnau buddgol Talwrn i chi….
Celf 2D Blwyddyn 3 a 4: Fi Fy Hun
Mared Roberts, Ysgol Gynradd Y Talwrn

Blwyddyn 10 ac 11: Portread
Gwion Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
Portread o Taid Pesda
Pe baech yn adnabod fy nhaid, fe fyddech yn gwybod o edrych ar ei
gerddediad mai mab ffarm oedd o. Mae ganddo’r osgo rhyfedda gyda un
fraich, yr un chwith i fod yn fanwl, yn chwifio yn ôl a ‘mlaen wrth iddo
gerdded ac mae’r fraich yn prysuro pan mae ei gerddediad yn cyflymu, fel pe
bae o’n corlannu y defaid pan oedd yn fab ffarm yn Foty Wen, Llandderfel
ers talwm.
Mae Taid yn gymeriad unigryw iawn. Mae’n ddyn addysgiedig - ond, nid
drwy addysg ffurfiol y dysgodd Taid am y byd a’i bethau. Cafodd ei daro’n
wael iawn pan oedd yn 14 oed a daeth ei fywyd addysgol i ben. Penderfynodd
y teulu mai mynd i ffermio fyddai orau iddo wedi iddo adael yr ysbyty ac
felly bu ei fywyd tan iddo gael ei berswadiodd i ail-afael yn ei addysg yn 23
mlwydd oed a mynd i Goleg Harlech i gwblhau ei Lefel A ac yn ei flaen
wedyn i raddio ym Mhrifysgol Bangor yn y Gymraeg.
Wedi iddo setlo hefo’i deulu ym Methesda, sefydlodd Taid y papur bro, Llais
Ogwen a bu’n olygydd y papur am bron i chwarter canrif. Ond mewn
gwirionedd, er yr holl waith, roedd Llais Ogwan yn rhoi cyfle i Taid wneud yr
hyn sy’n agos iawn i’w galon sef brwydro dros yr iaith Gymraeg ac annog
pobl i’w siarad a’i ddefnyddio yn ddyddiol. Ond, hefyd, bu’r papur yn gyfle i
Taid ddangos ochr arall i’w gymeriad pan ysgrifennai straeon gwirion a digri
am droeon trwstan rhai o drigolion y pentref - colofnau dyfodd i fod y rhai
mwyaf poblogaidd o’r papur i gyd ar brydiau!
A dyna ddisgrifio Taid yn berffaith, dyn hefo dawn dweud, a dyn sy’n hoffi
hwyl yn arw iawn. Bydd yn aml yn chwerthin nes ei fod yn crio ac yn ysgwyd
o’i gorun i’w sowdl pan yn ail-adrodd stori ddigri!Ond mae gan Taid ddau
dalent arall, trio peidio colli peli bach gwyn ar y cwrs golff ym Mangor ydi un
a chanu ydi’r llall. Mae Taid yn aelod balch o Gôr y Penrhyn ac yn aml yn
hoff o ddweud ei fod wedi canu ar brif lwyfan Glastonbury heb sôn am rannu
llwyfan hefo neb llai na Syr Bryn Terfel.
A dyna i chi Taid - dyn llawn hwyl sy’n gwybod ychydig am lawer o bethau,
ac yn gwybod llawer am ychydig o bethau. Cymro i’r carn a chymwynaswr
heb ei ail ond yn bwysicach na hyn i gyd, Taid Pesda ydy o i ni.

Ffotograffiaeth Agored: ‘Aderyn’
neu ‘Anifail gwyllt yn ei gynefin’
William Roberts, Llangefni

Beth yw’r heriau? A beth yw’r dyfodol pan ddaw hi at gynnal digwyddiadau lleol dros y blynyddoedd nesa?
Cewch glywed am hyn i gyd, a mwy, mewn sgwrs hwyliog gyda Luned Mair, Enfys Hatcher-Davies a Rhiannon
Lewis, a gynhaliwyd yn fyw ar Facebook live Clonc360 ar nos Iau 25 Mehefin. Y linc i wrando nôl ar y sgwrs yw:
https://bro.360.cymru/2020/steddfota-soffa-cynnal-steddfod-ddigidol-gynta/
Dywed Lowri Jones, Cydlynydd Prosiect 360:
“Pob croeso i unrhyw eisteddfod gysylltu i holi am gyngor ynghylch sut gallan nhw gynnal eisteddfodau
digidol dros y cyfnod nesa ma – byddwn ni’n falch iawn o helpu.”
Felly os ydych chi’n trefnu eisteddfod leol sy’n dymuno cael cyngor neu hyfforddiant ar sut i fanteisio i’r
eithaf ar dechnoleg a’r we, cysylltwch â lowrijones@golwg.com sydd ar gael ac yn falch iawn o’ch helpu.
Os oes gennych ddiddordeb – cysylltwch!
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Cyfle i ddysgu ‘chydig mwy am rai o feirniaid, perfformwyr a ‘steddfotwyr Cymru!
Cartref: Garnfadryn (Pen
Llŷn), yn wreiddiol o Fryn
Iwan (Sir Gâr)

Cartref: Aberhosan

Disgrifiwch eich hun mewn
3 gair: Tad,Tawel,Tenor

Disgrifiwch eich hun mewn
3 gair:
Egniol, “laidback”, positif
Beth sy'n gwneud i chi chwerthin?
Martha ac Eigra (y ddwy ferch)

Beth sy'n gwneud i chi chwerthin?
C'mon Midffîld bob tro.

Beth yw eich hoff olygfa?
Joio codi bob bore, heb symud o’r gwely gallai weld
mynydd Rhiw a Porth Neigwl!
Hefyd joio pan fyddai lawr gyda dad a mam, ma'r
olygfa o ben Crug, Bryn Iwan yn braf.

Beth yw eich hoff olygfa?
Mae gweld gwên y ferch fach wastad yn codi calon.
Pan oeddech chi'n blentyn beth oeddech eisiau'i wneud
ar ôl tyfu fyny?
Sai'n siwr...rwy'n fab fferm, bues ar brofiad gwaith gyda
Thrydanwyr, Arthwerthwyr ac yng Ngorsaf Radio
Ceredigion pan yn iau, tra hefyd yn canu ers yn ifanc iawn,
felly dwi dal ddim yn siwr!

Pan oeddech chi'n blentyn beth oeddech eisiau'i
wneud ar ôl tyfu fyny?
Chwaraewr Rygbi i Gymru / Adeiladwr / Archarwr
Pe baech chi'n cael newid lle gydag unrhyw berson
arall am un diwrnod, pwy fyddai ef neu hi?
Rhywun mewn roced i'r lleuad...bydde fe itha cwl
gweud bo fi di cerdded ar y lleuad, siwr bydde ni'n gallu
neud triciau clocsio da!!

Pe baech chi'n cael newid lle gydag unrhyw berson arall
am un diwrnod, pwy fyddai ef neu hi?
Pwy bynnag ddyfeisiodd yr olwyn...am anrheg i'r byd.
Heblaw beth sydd ganddoch chi'n barod, pa sgil neu
dalent arbennig hoffech ei gael?
Y gallu i ddarogan sgoriau pêl-droed.

Heblaw beth sydd ganddoch chi'n barod, pa sgil neu
dalent arbennig hoffech ei gael?
Gallu teleporto! Gan bo fi'n byw ym Mhen Llŷn, ac yn
gweithio yn bennaf rownd ysgolion Cymru yn gwneud
sioeau a gweithdai clocsio. Bydde hyn yn safio amser
maith yn y fan!!

Pe baech chi'n cael gwahodd unrhyw 3 gwestai i rannu
pryd o fwyd gyda chi, pwy fydden nhw?
Stuart Burrows, Stephen Fry a'r comediwr Lee Mack.

Pe baech chi'n cael gwahodd unrhyw 3 gwestai i
rannu pryd o fwyd gyda chi, pwy fydden nhw?
Chris Roberts - gallith e neud y bwyd fyd...joio ei epic
prydie cig, a swno yn foi diddorol!
Lowri Morgan, ma hi di cyflawni pethe mond llond llaw
o bobl yn y byd sy wedi neud, siwr bod da hi straeon da!
Usain Bolt.

Pa gân neu ganeuon sy'n codi eich calon neu'n gwneud i
chi ganu fflat owt?
Livin' on a Prayer gan Bon Jovi. Nes i golli fy llais am
ddyddiau unwaith ar ôl ei bloeddio hi mewn clwb nos
flynyddoedd maith yn ôl...dwi 'di dysgu ers hynny.
Beth yw'r cyngor gorau a roddwyd i chi?
Cana gyda dy lais dy hunan a phaid trio bod yn rywun
arall.

Pa gân neu ganeuon sy'n codi eich calon neu'n
gwneud i chi ganu fflat owt?
Joio Cyrff gan HMS Morris

Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf?
Ddim cweit yn siwr pa un ddaeth gyntaf, ond unai
mynychu Eisteddfod Ysbyty Ystwyth neu ragbrofion
Eisteddfod yr Urdd Cylch Tregaron yn festri Bwlchgwynt
Tregaron...mae'r atgof o fod yn nerfus a chanu “Ble ‘r ei
di?” a llond lle o bobol mewn yna gen i o hyd.

Beth yw'r cyngor gorau a roddwyd i chi?
Odd dad wastod yn gweud, “gwna fe gyda gwên”.
Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf?
Cal fy ngharto rownd y maes o ragbrawf i ragbrawf,
cefen llwyfan a'r pafiliwn gyda criw Dawnswyr Talog.
Yn ôl y sôn, pan yn fabi bach iawn ro’n i yn amal yng
nghôl mam tra bod hi yn cyfeilio ar lwyfannau!
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mi oedd criw o ferched arbennig o’r Rhondda yn aros
hefo ni - mam yn gwneud gwely a brecwast ar y fferm
bryd hynny. Mi ofynais iddyn nhw arwyddo fy llyfr
llofion, yr un oedden ni gyd yn brynu o stondin S4C - a
dyma Megan yn ysgrifennu hyn -“ Cred yn Nuw a gwna
dy waith”. Mae hynny wedi aros hefo fi.

Cartref: ‘Da ni fel teulu yn
byw yn Beaumaris er dwy
flynedd bellach ac wrth ein
boddau cael bod mor agos i’r
môr (a’r siopau bendigedig).

Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf?
Dwi’n ffodus iawn fy mod wedi cael hyfforddiant
cynnar gan Eirianwen Williams - Price oedd hi bryd
hynny fel finna - a hynny am ein bod yn perthyn. Felly
mae’n debyg mai canu cerdd dant yn Eisteddfod yr Urdd
oedd fy atgof cyntaf a chael mynd i Swyn y Wawr am y
gwersi.

Disgrifiwch eich hun mewn 3 gair: Hapus, Brwdfrydig,
Creadigol.
Beth sy’n gwneud i chi chwerthin?
Ifan y mab - yn enwedig pan mae o’n deud jôcs
Gwyddelig - dwi’n hen ffasiwn fel’na. Mi oedd fy nhad
yn gomedîwr ac mae Ifan yn tynnu ar ei ôl heb os!

********

Beth yw eich hoff olygfa?
Pont Borth pan ‘da ni’n dod adre o’n teithiau. ‘Da ni’n
caru teithio fel teulu, diolch i frwdfrydedd Gary (fy ngŵr)
dros weld y byd - ond does dim gwell na gweld Pont borth
wrth ddychwelyd adref!

Diolch i’r tri am roi o’u hamser!

Pan oeddech chi’n blentyn beth oeddech eisiau’i wneud
ar ôl tyfu fyny?
Wel i ddechrau mi on i eisiau trin gwallt a wedyn yn
berson oedd yn dewis cerddoriaeth i roi ar raglenni teledu
a ballu - does na ddim ffasiwn job nagoes! Ond buan y
datblygodd hynny i fod yn yrfa mewn unrywbeth
cerddorol - a diolch i ddylanwad lot o bobl anhygoel yn fy
mywyd i, dwi’n teimlo mor lwcus fy mod rwan yn
gweithio yn llawrydd ym myd y celfyddydau.

DATGANIAD GAN:
EISTEDDFOD TALAITH A
CHADAIR POWYS
Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cymrodoriaeth
Eisteddfod Talaith a Chadair Powys a gynhaliwyd ar
lein Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain 2020, wedi
trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r sefyllfa yn ymwneud â
pandemig Covid 19, penderfynwyd gohirio Eisteddfod
Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch
2020, oedd i fod i gael ei chynnal yn Y Stiwt ar
Orffennaf 16eg a’r 17eg 2021 am flwyddyn arall. Felly
gobeithiwn ei chynnal yn 2022. Golyga hyn y bydd
Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Edeyrnion a
Penllyn yn cael ei chynnal yn yr Hydref 2023.
Rydym yn ddiolchgar iawn i Aelodau Pwyllgor y Rhos
am eu dyfalbarhad a’u gwaith yn ystod y ddwy flynedd
ddiwethaf, ac i drigolion y Rhos am eu cefnogaeth i’r
ymdrechion i godi arian hyd yn hyn. Hoffem eich
sicrhau y bydd Cronfa Eisteddfod Rhosllannerchrugog
a’r Cylch yn cael ei chadw’n ddiogel i’w defnyddio ar
gyfer eich Eisteddfod chi yn unig.
Gwrtheyrn, y Cofiadur.

Pe baech chi’n cael newid lle gydag unrhyw berson arall
am un diwrnod, pwy fyddai ef neu hi?
Ww - mae hwn yn un anodd - mi hoffwn i weithio i
Michelin am ddiwrnod dwi’n meddwl, neu bod yn ‘gritic’
bwytai fel Jay Rayner. Dwi’n caru unrywbeth yn
ymwneud â’r holl brofiad o ymweld â bwyty.
Heblaw beth sydd ganddoch chi’n barod, pa sgil neu
dalent arbennig hoffech ei gael? Mi fyswn i wrth fy
modd gallu gwnïo! Does gen i ddim y gallu na’r amynedd
i wnïo unrywbeth. Coginio ar y llaw arall - mi allwn i
wneud hynny drwy’r dydd!
Pe baech chi’n cael gwahodd unrhyw 3 gwestai i rannu
pryd o fwyd gyda chi, pwy fydden nhw?
Dwi am ddeud yn onest mai Gary, Ifan a Gwenno fyddai’r
rhain. Mae amser teulu yn mynd yn fwy prin bob dydd, a
dwi’n caru cwmni y tri yma. Hel atgofion am hoff wyliau,
hoff brydau bwyd, hoff Nadolig ac ati fysan ni drwy’r
pryd bwyd.
Pa gân neu ganeuon sy’n codi eich calon neu’n gwneud
i chi ganu fflat owt?
Dwi’ licio bob math o gerddoriaeth a deud y gwir - ond os
dwi ar ben fy hun yn y gegin yn coginio i bawb mae tair
album dwi’n troi atyn nhw am sing-song! Cry Like a
rainstorm - Linda Rondstadt, Now that I found you Alison Krauss neu goreuon Barbara Streisand!
Beth yw’r cyngor gorau a roddwyd i chi?
Pan oedd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn yn yr 80au,
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Fel y gwelwch mae’r Calendr Eisteddfodau yn edrych ychydig yn wahanol yn y rhifyn hwn, am resymau
amlwg. Gyda holl ddigwyddiadau diwylliannol y misoedd nesaf dal yn edrych yn ansicr iawn, dydy
eisteddfodau ddim yn eithriad. Yn anffodus mae nifer o’r rheiny sy’n arfer digwydd ym misoedd cyntaf
2021 wedi’u canslo yn barod (gweler y rhestr lawn ar ein gwefan), a’r disgwyl yw y bydd y rhestr yn tyfu
gwaetha’r modd. Ond ar nodyn mwy calonogol, gwych o beth yw gweld ’steddfodau’n mentro i gynnal
cystadlaethau digidol neu rithiol, gan ddefnyddio platfform fel “Facebook Live” neu “YouTube” i rannu’r
cyfan gyda’u cynulleidfaoedd. Braf hefyd yw gweld bod cystadlaethau llenyddol a chelf yn cael eu cynnal
yn ogystal, a hynny gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r testunau. Gweler isod yr
eisteddfodau sy’n bwrw ‘mlaen â’r cystadlaethau cartref - mae’r holl fanylion ar www.steddfota.org
Cofiwch gefnogi nhw, os allwch wneud hynny.
2021
23 Ionawr

Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd

Glenys Llewelyn

07970411697

26 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon (Llenyddiaeth)

Annwen Isaac

01974 831668

6 Mawrth

Carol Byrne Jones 01239 811024

(cyhoeddi canlyniadau Llên a Ffotograffiaeth)

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion (Llenyddiaeth)

Ydych chi wedi bod yn
agor drysau’r calendr
Adfent AmGen tybed?
Peidiwch colli allan ar yr
arlwy Nadoligaidd
arbennig, wedi’i drefnu
gan yr Eisteddfod
Genedlaethol.

Cofiwch brynu eich
het i gefnogi’r Urdd!
Anrheg ‘Dolig
perffaith!

Angen rhagor o lyfrau?
Cysylltwch â Shân

SWYDDOG DATBLYGU

SWYDDOG TECHNEGOL

Shân Crofft
shan@steddfota.org
02920 213596
07770870605

Lois Williams
lois@steddfota.org
01570 423700
07717842556
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